สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร'ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอรุ'รกิจ
กลุม ที่

1

1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
4 1
2
3
4
5 1
2
3
4
6 1
2
3
4
7 1
2
3
8 1
2
3
4
9 1
2
10 1
2

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

นางสาวขวัญฤดี มะปราง ปวช.
นางสาวพรชิตา รุ!งแสง
"
นางสาววิภาวรรณ ทองลือ "
นายภูธเนศ เพ็ชมาส
ปวช.
นายอดิเทพ สิงห0ทอง
"
นายคณินจ0 แสนกือ
"
นายเรืองศักดิ์ สระเงินสิงห0 ปวช.
นายชัชวาล ชลอยบุญ
"
นายธนภัทร0 ไชยวงษ0
"
นางสาวฐิติภัตร0 พุทธาทาป ปวช.
นางสาวสายพิน อัมพร
"
นางสาวสุภัค พละศักดิ์
"
นางสาวทิพากร ชุ!มชื่น
"
นายพิทักษ0พงษ0 โมติสาร ปวช.
นางสาวรัตนาภรณ0 เอ1โทบุตร "
นางสาวนภัสร ผาสี
"
นางสาวมณีวรรณ อุปถัมภ0 "
นางสาวปพิชญา มาลัย
ปวช.
นางสาวพรรณกร อุตตะมัง "
นางสาวพิมลภา พื้นผา
"
นางสาวสุดารัตน0 ศรีแก1ว
"
นายชานุเดช ภักพวง
ปวช.
นางสาวอรัญญา ดารุณิกรณ0 "
นางสาวอลิศา กล!อนศรี
"
นายวัชรพล ประสานพันธ0 ปวช.
นายอภิชาติ อรจันทร0
"
นางสาวนภาพร หอมคํา
"
นางสาวสุริสา ภานะรมย0
"
นางสาววิลัยพร ณะนิมิต ปวช.
นางสาวอารียา กินรา
"
นางสาวชรินรัตย0 พลขันธ0 "
นางสาวบัณฑิตา ระโยธี
"

พค. 3/1
"
"
พค. 3/1
"
"
พค. 3/1
"
"
พค. 3/1
"
"
"
พค. 3/1
"
"
"
พค. 3/1
"
"
"
พค. 3/1
"
"
พค. 3/1
"
"
"
พค. 3/2
"
"
"

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

ระบบไฟฟาและระบบเครือข!ายอ.วิทยา /อ.ปวีณา

ระบบไฟฟาและระบบเครือข!ายอ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
ระบบไฟฟาและระบบเครือข!าย อ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0

ระบบไฟฟาและระบบเครือข!าย อ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0

โต@ะวางเครื่องคอมพิวเตอร0
แบบคู!พร1อมเก1าอี้

อ.วิทยา /อ.ปวีณา

ระบบไฟฟาและระบบเครือข!าย อ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
ระบบไฟฟาและระบบเครือข!าย อ.วิทยา /อ.ปวีณา
ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0

โต@ะวางเครื่องคอมพิวเตอร0 อ.วิทยา /อ.ปวีณา
แบบคู!พร1อมเก1าอี้
ห1องเรียนอัจฉริยะพร1อมระบบ อ.วิทยา /อ.ปวีณา
สัญญาณไร1สาย(คอมพิวเตอร0พกพา)

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร'ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอรุ'รกิจ

กลุม ที่

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

11 1 นายอธิปไตย ไชยสิน
2 นางสาวจันทิมา ผาแก1ว
12 1 นางสาวจันจิรา ศรีชัย
13 1
2
3
14 1
2
3
15 1
2
3
16 1
2
3
17 1
2
3
18 1
2
3
19 1
2
3
20 1
2
3
21 1
2
3

ปวช. พค.3/2 ระบบไฟฟาและระบบเครือข!ายอ.วิทยา /อ.ปวีณา
"
" ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
ปวช. พค.3/2 โต@ะวางเครื่องคอมพิวเตอร0พร1อมอ.วิทยา /อ.ปวีณา
เก1าอี้สําหรับครูผู1สอน
นายเกษม ภิรมย0
ปวช. พค.3/2 ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นายเอกกวี เงาศรี
"
" (คอมพิวเตอร0พกพา)
นายเอกวัฒน0 สินจ@ะ
"
"
นายพลพล มีบุญ
ปวช. พค.3/2 ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นางสาวณัฐชยา เงาศรี
ปวช. พค.3/1 อุปกรณ0กระจายสัญญาณไร1สาย
นางสาวภัคจิราภรณ0 พันศรี "
"
นายธไนศวรรย0 ผิวพรรณ ปวช. พค.3/2 ระบบไฟฟาและระบบเครือข!ายอ.วิทยา /อ.ปวีณา
นายธนธัช โคจํานงค0
"
" คอมพิวเตอร0
นายจิรวัฒน0 มนัส
"
"
นางสาวคฑามณี จันทา ปวช. พค.3/2 ระบบไฟฟาและระบบเครือข!ายอ.วิทยา /อ.ปวีณา
นางสาวภัทรกันย0 ต!อนคําสนธ "
" คอมพิวเตอร0
นางสาวศรีไพร ศิริโสม
"
"
นายนพรุจ ยมราช
ปวช. พค.3/2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นายนันธิเดช สุขเสริม
"
" ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
นายฤทธิชัย ไชยะพันธ0
"
"
นางสาวภัทรภร พันธ0บุบผา ปวช. พค.3/2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห1อง อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นางสาวเดือนฉาย นามศิริ "
" ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
นางสาวนฤมล อาภรณ0ศรี "
"
นายนพนันท0 ศรีโคตร
ปวช. พค.3/2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นายชัชวาล กองศรีนนท0
"
" ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
นายธนภัทร ต1นสุวรรณรัตน0 "
"
นางสาวสิริยากร สอพอง ปวช. พค.3/2 ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นางสาวกฤติยา เที่ยงธรรม "
" (คอมพิวเตอร0พกพา)
นางสาวจุฑามาส ใสทา
"
"
นางสาวสาวิณี พิมชัย
ปวช. พค.3/2 ห1องปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 อ.วิทยา /อ.ปวีณา
นางสาววรรณวิสา ทองเนตร "
" อุปกรณ0กระจายสัญญาณไร1สาย
นางสาวเจริญรัตน0 พวงสวัสด "
"

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา - สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม
กลุม ที่

1

ชื่อ -สกุล

1 นายสาธร กองพันธ0

ระดับชั้น หอง/กลุม

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
ปวช.3 ชกอ.3/2 ชุดสาธิตแบบไฟหน1ารถยนต0 นายสุขสันต0 สิทธิมวล

2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
4 1
2
3
5 1
2
3
6 1
2
3
7 1
2
3
8 1
2
3
9 1
2
3
10 1
2
3
4
6

นายกฤษฎา ไกรมาศ
นายสิทธิกร กระเสียน
นายณรงศักดิ์ ทางาม
นายธนวัฒน0 ภูหมื่น
นายณัฐวุฒิ บัวกอ
นายธนะโชติ เสาวัง
นายวีรเทพ สีดา
นายดัชชนะ ไชยโคตร
นายชนะโชติ เสาวัง
นายวีรเทพ สีดา
นายศิระ สายสิงห0
นายพงศกร นุยลา
นายวุฒิชัย เกVงนาม
นายวุฒิพงษ0 ศรีพรม
นายฐิติกร ดวงคํากอง
นายศกุลชัย จําปาเต็ม
นายพัทยา สมนึก
นายปรีชา อินทรโสม
นายอดิศร คําพันธ0
นายพงศธร แสวงผล
นายธนวัฒน0 ศรีผ!องไส
นายอลงกต ชินบุตร
นายบุญพงษ0 จูนศรี
นายศักดิ์ชัย โพธิราช
นายมหรรณพ แดงทน
นายภานุเดช บุญเลี้ยง
นายธิติพล ทุงอุทธ0
นายคุณกร วรรณมูล
นายอดิศักดิ์ จันวาลย0
นายภูมิพัฒน0 งามสุข
นายทศพล รอดพัน

ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3

ชกอ.3/2
ชกอ.3/2
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตการทํางานระบบเบรก นายสุขสันต0
ชกอ.3/2 เบรกรถยนต0
ชกอ.3/2
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่อง นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 จักรยานยนต0รุ!นHonda
ชกอ.3/1 wave110i
ชกอ.3/2 ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่อง นายสุขสันต0
ชกอ.3/2 จักรยานยนต0รุ!นHonda
ชกอ.3/1 wave110i
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตหลักการทํางานเครื่อง นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 ยนต0เล็กดีเชล
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 ในรถยนต0
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตระบบส!องสว!าง
นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 รถจักรยานยนต0
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ นายสุขสันต0
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตระบบเบรกหน1ารถ นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 จักรยานยนต0
ชกอ.3/1
ชกอ.3/1
นายสุขสันต0
ชกอ.3/1 ชุดสาธิตการทํางานเครื่อง
ชกอ.3/2 จักรยานยนต02 จังหวะ
ชกอ.3/2
ชกอ.3/2

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สิทธิมวล

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขางาน ผลิตภัณฑ'
กลุม ที่

1

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

ชื่อผลงาน

1 นางสาววรางคณา เอกพงษ0 ปวช.3 ชช.3/1 แท!นตัดไฟเบอร0
2 นายต1นตระการ เมืองประทุมปวช.3 ชช.3/1

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

นายสมาน คําขาว

2

1 นายกรพิชัย ชนะวงศ0
ปวช.3 ชช.3/1 รางเครื่องตัดเบรกเหล็กด1วยแก@สนายสมาน คําขาว
2 นางสาวเพชรรัตน0 ประชา ปวช.3 ชช.3/1

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
กลุม ที่

1

ชื่อ -สกุล

1 นางสาวนาตยา พรมสุข
2 นางสาวสุนิสา โปรยทอง
3 นายสิทธิมนต0 ขันชัย

ระดับชั้น หอง/กลุม

ชื่อผลงาน

ปวช. กร.3/1 ชิงช1าไม1อเนกประวงค0
ปวช. กร.3/1
ปวช. กร.3/1

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

2

3

4

5

6

7

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

นางสาวชลธิชา มั่นชาติ ปวช.
นางสาวนราฝYน ปะพาวนัง ปวช.
นางสาวศิรพร ศรแก1ว
ปวช.
นางสาวสุมินทร0 บุญเรือง ปวช.
นางสาวศิริพร ศรแก1ว
ปวช.
นางสาวพัชรินทร0 ครองพันธ0 ปวช.
นางสาวสร1อยสุดา จอมตั้ง ปวช.
นางสาวฐิติมา หาลาพ
ปวช.
นางสาวมานิตา ศรีสอน ปวช.
นางสาวพรพิมล ครองใจ ปวช.
นางสาวสุภาพร พรหมาย ปวช.
นางสาวพัชรินทร0 ไชนภักดี ปวช.
นางสาวกุลธิดา บุสภาค ปวช.
นางสาวฟารีดา สมนึก
ปวช.
นางสาวศิริโสภา วงษาลี ปวช.
นางสาววรรณฤดี แหวนวงค0 ปวช.
นางสาวสุดารัตน0 อัตพงษ0 ปวช.
นางสาวอรสา กล1าหาญ ปวช.

กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1
กร.3/1

โต@ะวางสิ่งประดิษฐ0แคคตัส

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

แจกันดอกไม1

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

กระถางดอกไม1

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

โต@ะกาแฟ

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

การจัดทําโต@ะดินเนอร0
สไตล0ตะวันตก
ชุดโต@ะกาแฟ

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

นางสาวณัตติยา หล!อวินิจนันท0

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส' สาขางานอิเล็กทรอนิกส'
กลุม ที่

1

2

1
2
3
1

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

นายเกริกเกียรติ เมืองอินทร0 ปวช.3
นายทรงยศ ผ1าลายทอง ปวช.3
นายกิตติเวช วงค0บุตร
ปวช.3
นางสาวชุติมา ประสิทธิ์ ปวช.3

ชื่อผลงาน

ชอ.3/2 เครื่องรดน้ําต1นไม1อัตโนมัติ
ชอ.3/2
ชอ.3/1
ชอ.3/1 เครือ่ งขยายเสียง(1500w)

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

นายชุมพล พลเสนา
นายสันติ ไชยประดิษฐ0

นายสุวรรณ บุษภาค

นายนรงค0 นิดนอก

3

4

5

6

7

8

9

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

นางสาวน้ําทิพย0 ประชัน ปวช.3
นางสาวอนุกูล แสงกล1า ปวช.3
นายธเนศร0 หลิมประเสริฐ ปวช.3
นายธัญทัศ หงห1อย
ปวช.3
นายวุฒิภัทร รักธัญกรณ0 ปวช.3
นายอัมรินทร0 แจ!มเชื้อ ปวช.3
นายอภิชาติ ลาเลิศ
ปวช.3
นายวรากรณ0 วาไชยะ
ปวช.3
นายจักรวาล ชาติวัฒนอยู!เย็นปวช.3
นายสุรชัย ดาวไสย0
ปวช.3
นายณัฐพร ทองสุข
ปวช.3
นายพยอม ศิรินัย
ปวช.3
นายพีระภัทร0 เรือโป\ะ
ปวช.3
นายชินวัตร สมแพง
ปวช.3
นางสาวยุวดี บุญลาม
ปวช.3
นางสาวสุวนันท0 แก1วไพทูลย0ปวช.3
นางสาวมัลลิกา นามโคตร ปวช.3
นายพรชัย กงล1อม
ปวช.3
นายอมรเทพ ทาสิน
ปวช.3
นายธราดล กงล1อม
ปวช.3
นายวุฒิสิทธิโชค วารี
ปวช.3
นางสาวอนงค0นาฏ ข!ายมณี ปวช.3

ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1
ชอ.3/1

นายอนุรักษณ0 วิศรีสิทธิ์

นายสุวรรณ บุษภาค

มิกส0เชอร0ดิจิตอลX-32

นายชุมพล พลเสนา
นายสุวรรณ บุษภาค
นายสุวรรณ บุษภาค

ขาตั้งไมโครโฟนควบคุมขึ้นลงอัติโนมัติ

นายนรงค0 นิดนอก
นายชาญชัย ชาคํา
นายสุวรรณ บุษภาค

พัดลมควบคุมด1วยแอนดรอยด0 นายนรงค0 นิดนอก
นายอนุรักษณ0 วิศรีสิทธิ์

นายสุวรรณ บุษภาค

มิกเชอร0ดิจิตอล

นายสันติ ไชยประดิษฐ0

นายสุวรรณ บุษภาค
นายสุวรรณ บุษภาค

เครื่องขยายเสียง(Amplifier) นายณรงค0 นิดนอก
นายอนุรักษณ0 วิศรีสิทธิ์

นายสุวรรณ บุษภาค

มิกเชอร0ดิจิตอล

นายณรงค0 นิดนอก
นายสันติ ไชยประดิษฐ0

นายสุวรรณ บุษภาค

ปYcมลมเอนกประสงค0

นายชุมพล พลเสนา
นายสุวรรณ บุษภาค
นายสุวรรณ บุษภาค

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี
กลุม ที่

1

2

1
2
3
1
2

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

นางสาวศศิกานต0 มาลัยศรี ปวช. พบ.3/3
นางสาวพรชิตา ใยเมือง ปวช. พบ.3/3
นางสาวชมพูนุช ไตรศิริพานิช ปวช. พบ.3/3
นางสาวอริศรา ปรือทอง ปวช. พบ.3/3
นางสาวดวงฤดี คําจันทร0 ปวช. พบ.3/3

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
ผลิตโคมไฟจากไม1ไผ!
โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
หมอนสม@อคสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

นางสาวปdeนมณี พรมสุข ปวช. พบ.3/3
นางสาวสุพัตรา นทีนาม ปวช. พบ.3/3 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวพัชรินทร0 ศรีรินทร0 ปวช. พบ.3/3 และจําหน!ายเจลลีแฟนตาซี
นางสาวชนากรณ0 ถอยกระโทก ปวช. พบ.3/3
นางสาวบุศรา คําโสภา
ปวช. พบ.3/4 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวศิริกัณยา วงค0ใหญ! ปวช. พบ.3/4 ปลอกหมอนจากเสื่อเตย
นางสาวสุดาพร มาตมุนโท ปวช. พบ.3/4
นางสาวบุษกร มาทอง
ปวช. พบ.3/4 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวภัทราวดี หะริวงค0 ปวช. พบ.3/4 และจําหน!ายตะกร1าทับทิมกรอบ
นางสาวชนาภรณ0 ถอยกระโทก ปวช. พบ.3/4 เพื่อสุขภาพ
นางสาวพีนนิภา แก1วคํามิ่ง ปวช. พบ.3/5 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวเบญญาภา รัตนะวัน ปวช. พบ.3/5 และจําหน!ายเฟรนซ0ฟรายแฟนซี
นางสาวรัตนาภรณ0 มูลทองฟYก ปวช. พบ.3/5
นางสาวสุภัทรา พิลามาศ ปวช. พบ.3/3 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวออฤทัย สุตา
ปวช. พบ.3/3 โคมไฟไหมพรม
นายภูธเนศ ฆ1องทรัพย0
ปวช. พบ.3/3
นางสาวอรวรรณ แตะต1อง ปวช. พบ.3/3 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นายพงษ0พัฒน0 ขันพรม
ปวช. พบ.3/4 และจําหน!ายพริก 3สหาย

1
2
3
10 1
2
3
11 1
2
3

นางสาวขัตติยาภรณ0 สิมาขันธ0 ปวช. พบ.3/3 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ

3

4

5

6

7

8

9

กลุม ที่

นางสาวพรชิตา ติงชาติ

ปวช. พบ.3/3 และจําหน!ายปลาซิวเขย!า
นางสาวสุดารัตน0 แดงบุญเรือง ปวช. พบ.3/3
นางสาวประภาภรณ0 แสงสกุล ปวช. พบ.3/3 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวกรรณิการ0 มืดอิ่ม ปวช. พบ.3/3 โต@ะพับอเนกประสงค0
นางสาวอินทิรา เครือทอง ปวช. พบ.3/4
นายพิชิต โพธิ์ปรึก
ปวช. พบ.3/4 โครงการการจัดทําบัญชีเพื่อผลินตางสาวพิมพ0ภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางสาวฟาลัดดา นํากรอง ปวช. พบ.3/4 กระเปhาจากเสือกลายขิต
นางสาวสุภาวดี ทวีพันธ0 ปวช. พบ.3/4
สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี
ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

1

1 นางสาวสุภัสสรา ทองปาน ปวช.3 พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
2 นางสาวเปรมฤทัย ไชยวรรณปวช.3 พบ.3/1 ขนุนทอดหลากรส

2

1 นางสาวจีระนันท0 บุญใส ปวช.3 พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
2 นางสาวสุกัญญา สาธรณ0 ปวช.3 พบ.3/1 โรตีฉบับเด็กหอไม!ง1ออาบัง
3 นางสาวชาลินี แก1วกิ่ง
ปวช.3 พบ.3/1

3

4

1
2
3
1
2

5

1
2
3
6 1
2
3
7 1
2
3
8 1
2
3
9 1
2
3
10 1
2
3

นางสาวสุพรรณษา แช!เตีย ปวช.3
นางสาวสุพรรณิการ0 สุวรรณปวช.3
นางสาวศิริลักษ0 เจือทอง ปวช.3
นางสาวจิราภรณ0 ขันติวงษ0 ปวช.3
นางสาวลลิตา แก1วคําชาติ ปวช.3

พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
พบ.3/1 ขนมบัวลอบเบญจรงค0
พบ.3/1
พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
พบ.3/1 วุ1นผลไม1แฟนซี

นายนพรัตน0 เงินดี

พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1
พบ.3/1

นางสาวภัททราวดี ตรีรัตน0วิชชา

นางสาวปนัดดา เอื้องไชยสงค0

นางสาวนริศรา ชุมแสง
นางสาวสุดารัตน0 ศิริพัฒน0
นางสาวศุภลักษณ0 ไพธิ์พันธิ์
นางสาวสุชาดา ยอยอด
นางสาวมนต0ทริกา เพ็งกระจ!าง

นางสาววรรณภา คําทนที
นางสาวณัฎชญา ศิลาคํา
นางสาวเจนจิรา ทองแกะ
นางสาวสุนิษา ธรรมนาม
นางสาวสุดารัตน0 ขันติ
นางสาววนิดา วาไชยะ
นางสาวณัฐธิดาภรณ0 บุตรอุดม

นายสุระชาติ สุดใจ
นางสาวนิลินดา ผิวอ!อน
นางสาวปนัดดา ปุระมงคล

ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3

โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

ขนมฝYกบัวเบญจรงค0
โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

สบู!น้ําซาวข1าว
โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

แก1วน้ําสานพลาสติก
โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

มัดใจด1วยข1าวต1มมัด
โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

เปาะเปicยะทอด
โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย

นางศริญญา ผาแก1ว

แจกันทอลายดอกลําดวน

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ' หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําป-การศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นป-ที่ 3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี
กลุม ที่

11 1
2
3
12 1

ชื่อ -สกุล

ระดับชั้น หอง/กลุม

นางสาวจรัญญา แสนทรัพท0 ปวช.3
นางสาวอิศราภรณ0 อําไพ ปวช.3
นางสาวพรรภษา ชายขาว ปวช.3
นางสาวธนิษฐา โพธิ์สาชัย ปวช.3

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
พบ.3/1 พวงมาลัยจากริบบิ้น
พบ.3/1
พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว

2
3
13 1
2
3
14 1

นางสาวสุกัญญา นางวงศ0 ปวช.3
นางสาวมณีเพชร ชารีเลิศ ปวช.3
นางสาวมินตรา ชัยนาม ปวช.3
นางสาวปฐมพร ไชยนาม ปวช.3
นางสาววรรณวิศา ชุ!มเย็น ปวช.3
นางสาวศิริลักษณ0 คําจันทร0 ปวช.3

พบ.3/1 ข1าวโพดทอด
พบ.3/1
พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
พบ.3/1 เยลลี่ Mix Fruit
พบ.3/1
พบ.3/1 โครงการจัดทําบัญชีเพื่อการผลิตและจําหน!าย นางศริญญา ผาแก1ว
ขนมไข!หงส0ไส1ถั่วแดง

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส( สาขางานอิเล็กทรอนิกส(อุตสาหกรรม
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 1 นายนันทิวัฒน( นวลแยม ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายณรงค( นิตนอก
2 นางสาวทัศนีย( พันจันลา ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
2 1 นายสุธา สิมาทอง
ปวส.2 มชอ.2/1 การทํางานแขนกลอุตสาหกรรม นายชุมพล พลเสนา
2 นายสุรชัย คําโสศรี
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
3 1 นายมงคล ฉายารัตน(
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายสันติ ไชยประดิษฐ(
2 นายอภิสิทธิ์ แกวขอนยาง ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
4 1 นายเดนเดชา ดาวไสย( ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายอนุรักษณ( วิศรีสิทธิ์
2 นายอัษฎา สีดา
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
5 1 นายศุภชัย ดาวไสย(
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายชุมพล พลเสนา
2 นายอัษฎา สีดา
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
6 1 นายภราดร สุขชาติ
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายสันติ ไชยประดิษฐ(
2 นางสาวกัลยา บุญมา
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
7 1 นายทวีชัย ใจมั่น
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายณรงค( นิตนอก
2 นายธนากร ตรีแกว
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
8 1 นายภูธร ทองปลิว
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายสันติ ไชยประดิษฐ(
2 นายสุพจน( ทาขันทา
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
9 1 นายอภิชัย สายศรี
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายอนุรักษณ( วิศรีสิทธิ์
2 นางสาวรัชดาพร ใจหาญ ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
10 1 นายชัยรัตน( โกศล
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายณรงค( นิตนอก
2 นายณรงศักดิ์ แกวบุญคํา ปวส.2 มชอ.2/1
นายอนุรักษณ( วิศรีสิทธิ์
11 1 นายธนากร โคสา
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายอนุรักษณ( วิศรีสิทธิ์
2 นายพงษ(พิทักษ( ปDสสาวัน ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
12 1 นายนพรัตน( กงลอม
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายสันติ ไชยประดิษฐ(
2 นายอธิพร โทพันธ(
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค
13 1 นายกาลัญEู สืบสา
ปวส.2 มชอ.2/1 แขนกลอุตสาหกรรม
นายชุมพล พลเสนา
2 นายศราวุธ นาคเสน
ปวส.2 มชอ.2/1
นายสุวรรณ บุษภาค

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 1 นางสาวมณีรัตน( ไกรมาศ ปวส.2 มบบ.2/1 ลิปบาล(มกลิ่นสมุนไพรเพื่อจําหนนางสาวเพ็ญธิดา แกวคํา
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นางสาวธิดารัตน( แจมปDญญาปวส.2
นางสาวนิภาพร ดวงงอก ปวส.2
นางสาวจริยา กุลพัฒน( ปวส.2
นางสาวธัญญารัตน( ผิวขาว ปวส.2
นางสาวสิริลักษณ( เหมือนมาตย( ปวส.2
นางสาวสุดาวรรณ อัฐแป ปวส.2
นางสาวอารียา กุลวุฒิ
ปวส.2
นางสาวณัฐนรี อาการ
ปวส.2
นางสาวรัตนา พะพร
ปวส.2
นางสาวมุกดาวัลย( ประจันทรปวส.2
นางสาวพรวิไล ภูมิสถาน ปวส.2
นางสาวอักศรา เดือดิน ปวส.2
นางสาวธิดารัตน( นาคใหญ ปวส.2
นางสาวธัญญาเรศ ผิวขาว ปวส.2
นางสาวอรวี ศรีโชค
ปวส.2
นางสาวฐานิตา อาสาดี ปวส.2
นางสาวสุกัญญา อุระวงค( ปวส.2
นางสาววริณญา บุญเลี้ยง ปวส.2
นางสานิภาวรรณ( วงษ(จันทร(ปวส.2
นางสาวกาญจนา ทางาม ปวส.2
นางสางปรางทิพย( สระพัง ปวส.2
นางสาววิลัยลักษณ( เทียมจิตปวส.2
นางสาวกัญญารัตน( ธรรมทาน
ปวส.2
นางสาวสุปรียา จันทร(เหลืองปวส.2
นางสาวนรากร เครือชัย ปวส.2
นางสาววนิดา พรมโคตร ปวส.2
นางสาวสุพรรณี สมขาว ปวส.2
นางสาวเกตุมณี ลินลาด ปวส.2

มบบ.2/1 ยาสีฟDนแบบแหงสูตรสมุนไพรไทย เพื่อการจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 น้ําพริกหนังไก
มบบ.2/1
มบบ.2/1 ครีมขัดรองเทาจากเปลือกกลวยนางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 การจัดทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนนางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 จากใบสับปะรด
มบบ.2/1 ดอกไมดับกลิ่นจากไสมันสําปะหลังเพื่อจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 การจัดทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนายสบูถานไมไผสมุนไพรเพื่อจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 กลวยเขยาปรุงรสเพื่อการจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 ทองมวนสี่สหายเพื่อการจําหนาย
มบบ.2/1
นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 ขาวโปLงไรซ(เบอรรี่เพื่อการจําหนา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 การจัดทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนนางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 การจัดทําบัญชีเพื่อผลิตและจําหนนางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 สีธรรมชาติ
นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1 ตะลิงปลิงเชื่อมน้ําผึ้งเพื่อจําหนาย
มบบ.2/1
มบบ.2/1 ขาวเกรียบแครอทเพื่อการจําหนนางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 พรมนวดเทาจากหินเพื่อจัดจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1

แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา
แกวคํา

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี

กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
16 1 นางสาวจิตราพัช บุญโฮม
2 นางสาวณัฐณิชา แกววิชัย
17 1 นางสาวอรอนงค( องอาจ
2 นางสาวนริศรา ศรีหาเวช

ระดับชั้น หอง/กลุม

ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2

ชื่อผลงาน

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

มบบ.2/1 น้ําดื่มสุขภาพจากผลมะมวงเพื่อการจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1
มบบ.2/1 หมูแดดเดียวสูตรสมุนไพรน้ําผึ้งเพื่อจําหนาย นางสาวเพ็ญธิดา
มบบ.2/1

แกวคํา
แกวคํา

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นางสาวดวงกมล มะณี
นางสาวสุกัญญา ประยศ
นางสาวนฤมล ผิวขาว
นางสาวฐิติยาภรณ( เมาหวล
นางสาวธัญญรัตน( แตะตอง
นางสาวกานติมา สารสาพ
นางสาวธนาดา สุวรรณสิงห(
นางสาวลักขณา สุขชาติ
นางสาวนิตยา โพธิราช
นางสาวสมหญิง โพธิ์ขาว
นางสาวสิริกานต( นิยะนุช
นางสาวสุพัตรา ทุมวงษ(
นางสาวสุภาวิตา ศิลาไลย
นางสาวกนกพร เฉียงเหนือ
นางสาวศิริลักษณ( บุญมารัตน(
นางสาวฐิติพร หาญบัวคํา
นางสาววรัญญา ภูหมื่น
นางสาวฐนิชา หงษ(คํา
นางสาวทัศนีย( ประทุมรักษ(
นางสาวรัติยาภรณ( จันมลตรี
นางสาวฐิดาภรณ( แกวใส
นางสาวสุพัฒตรา แกนสีดา
นางสาวนารี โคศรี
นางสาวธิดาวัลย( คันทา
นางสาวอัฉราพร ตั้งมั่น
นางสาวรัศมี พรมดี
นางสาวอรอุมา พรหมชาติ
นางสาววิลาวัลย( ฐานทอง
นางสาวสุนิตา สายสมบัติ
นางสาวภาวินีนันติสม
นางสาวลลิตา หะโท
นางสาวเมล(วิกา เจือวงศ(

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สบบ.
ชั้นวางรองเทา
สบบ.
สบบ.
ชั้นวางรองเทา
สบบ.
สบบ.
ชั้นวางรองเทา
สบบ.
สบบ.
ไรซ(เบอร(รี่ สครับ
สบบ.
สบบ.
โคมไฟ PVC โมร(นดีไซน(
สบบ.
สบบ.
ตูแชเย็นเคลื่อนที่
สบบ.
สบบ.
สบบ. สเปรย(ดับกลิ่นเทาจากมะกรูด
สบบ.
สบบ. โคมไฟจากไหมพรมที่มีกลิ่นหอม
สบบ.
กะลานวดฝLาเทา
สบบ.
สบบ.
โซลาเซบเดอะซัน
สบบ.
สบบ.
หมอนรองคอ miniso
สบบ.
สบบ.
คอฟฟFQไวทน(สครับ
สบบ.
สบบ.
สตูลนุมนิ่มนานั่ง
สบบ.
สบบ.
สานตะกราจากเชือกมัดฟาง
สบบ.
เทียนหอมไลยุงรูปสัตว(
สบบ.
สบบ.
สบบ. น้ํายาลางจานจากเปลือกสับปะรด
สบบ.

ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล
ครูสุลัดดา ยอดกุล

ครูสุลัดดา ยอดกุล

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
17

1 นางสาวสุชาดา แขงขัน

ปวส.

สบบ.
ชั้นวางรองเทา

ครูสุลัดดา ยอดกุล

18
19
20
21
22
23
24

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นางสาวสุดารัตน( กองแกว
นางสาวป[ยะรัตน( ยอดสิงห(
นางสาวปุณยาพร มูลเพ็ญ
นางสาวชาลิณี จิตรเฉลียว
นางสาวเพ็ญนภา โจมสติ
นางสาวสุนิสา กงลอม
นางสาวสมฤดี นามสิน
นางสาวอรพรรณ กฤษวี
นางสาววรรณพา สุขชาติ
นางสาวธิดาลักษณ( ดาวใส
นางสาวธีรนันท( โทศก
นางสาวรุงทิพย( ศิริจันทร(
นางสาวน้ําทิพย( แสวง
นางสาวศิรินาฏ ครองพันธ(
นางสาวกุสุมา เติบโต

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.
สบบ.

ชั้นวางรองเทา

ครูสุลัดดา ยอดกุล

ครีมขัดรองเทาจากเปลือกกลวย ครูสุลัดดา ยอดกุล
หมอนกลิ่นสมุนไพร

ครูสุลัดดา ยอดกุล

ชุดโต^ะเกาอี้พาเพลิน

ครูสุลัดดา ยอดกุล

ลูกประคบสมุนไพร

ครูสุลัดดา ยอดกุล

หมูป[]งนมสด

ครูสุลัดดา ยอดกุล

น้ํายาเช็ดกระจกจากมะนาว
และใบเตย

ครูสุลัดดา ยอดกุล

สเปรย(สมุนไพรปรับอากาศ
ครูสุลัดดา ยอดกุล

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร( สาขางาน คอมพิวเตอร(ธุรกิจ
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 1 นางสาวบุษบา กายะชาติ ปวส. สบค. การติดตังอุปกรณ(กระจาย นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์
2 นางสาวกาญจนา กาวัน
สบค. สัญญาณไรสาย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นางสาวนุจรีย( ฝLายสอง ปวส.
นางสาวภริตา หงษ(ทอง
นางสาวอัญมณี ยิ่งชาติ
ปวส.
นายปริญญาภรณ( มะลิตัน
นางสาวไพรินทร( แพงลา ปวส.
นางสาวกาญจนา โพธิ์สาชัย
นางสาวอัญวีย( แกวไพฑูรย( ปวส.
นางสาวไพรินทร( คํามาโฮม
นางสาวจิราพร สุขสาม ปวส.
นายเวหา คําสอนพันธ(
นางสาวชุลีพร มะณี
ปวส.
นางสาวกนกภรณ( วุธายุทธ
นางสาววรรณิสา คําโสภา ปวส.
นางสาวเจนจิราพร สติปDญ
นายอดิศร กิงจันมน
ปวส.
นายศฤงคาร ประสานพันธ(
นางสาวจิระวดี กลอนศรี ปวส.
นางสาวสุกัญญา แกวคูณ
นางสาวเกษกมล ศรีพรม ปวส.
นางสาวพักตร(วิภา บุญเลี้ยง
นางสาวนนทินี คูณสวาง ปวส.
นายฤทธิชัย ประสิทธิกุล
นางสาวพรสุภา มะปราง ปวส.
นางสาวศิริประภา พิมาทัย
นางสาวบุษยมาส ธานี
ปวส.
นางสาวชลดา ชาภักดี
นายจุฑาภัทร ศรีชัย

ปวส.

นางสาวประไพวรรณ คําจันทร( ปวส.

นางสาวมัทนา เกนสาร

สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.

เครื่องขยายเสียงภายในหอง นางกิ่งดาว
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร(
โต^ะและเกาอี้สําหรับวางเครื่อง นางกิ่งดาว

บุญประสิทธิ์
บุญประสิทธิ์

คอมพิวเตอร(ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

ระบบไฟฟ_าและระบบเครือขาย นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์
คอมพิวเตอร(พกพาเพื่อการเรียนการสอน นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

โต^ะวางเครื่องคอมพิวเตอร(พรอม นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

เกาอี้หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(
เครื่องคอมพิวเตอร(แบบพกพา นางกิ่งดาว
เครื่องปรับอากาศในหองระบบ นางกิ่งดาว
ปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบ
เครื่องปรับอากาศในหองระบบ นางกิ่งดาว
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

บุญประสิทธิ์
บุญประสิทธิ์
บุญประสิทธิ์

การเดินระบบในรางหองปฏิบัติ นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

คอมพิวเตอร(
การติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร( นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

ชุดเครื่องเสียงสําหรับการเรียน นางกิ่งดาว

บุญประสิทธิ์

การสอนในหองปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร(

โต^ะวางเครื่องคอมพิวเตอร(และนางกิ่งดาว

บุญประสิทธิ์

เกาอี้ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

การประกอบคอมและติดตั้งเครื่อง นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

คอมพิวเตอร(
อุปกรณ(กระจายสัญญาณไรสาย นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์
ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

โต^ะวางเครื่องคอมพิวเตอร(และ นางกิ่งดาว

บุญประสิทธิ์

เกาอี้สําหรับครู

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร( สาขางาน คอมพิวเตอร(ธุรกิจ
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
17 1 นางสาวนิสา เวียงสงค(
ปวส. สบค. การเดินระบบสายไฟในหอง นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

นายอภิสิทธิ์ คําฝอย
นางสาวภัทราวดี เคารพ ปวส.
นางสาวเกสร วันศรี
นางสาวสลักจิตร แกวสงา ปวส.
นางสาวอุลัยวรรณ อริกุล
นางสาวอรอุมา ใจชื่น
ปวส.
นางสาวธัญญเรศ อุรัญ
นางสาวสุวนันท( ปDญญา ปวส.
นางสาววิชุดา สายใหม
นางสาวชัชวาล จันทร(สุข ปวส.
นายมานิตย( จันทราภรณ(
นายปรีชาพล พึงพิง
ปวส.
นายกอเกียรติเบาคํา
นางสาวณัฏฐ(ชนาถ เอกพงษ( ปวส.
นางสาวดุษฎี จําปาเรือง
นางสาวเกศณี บุญบุตร ปวส.
นางสาววันดี กงศรี
นางสาวณัฎฐณิชา สอนจิตร ปวส.
นางสาวเบญจวรรณ วงค(คําจันทร(

นางสาวสุปFยา พรหมจร ปวส.
นางสาวสิริรัตน( อรัญเพิ่ม

สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.
สบค.

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร(
เครื่องเสียงสําหรับหองปฏิบัติ นางกิ่งดาว
การคอมพิวเตอร(
ระบบเครือขายและไฟฟ_าภายในนางกิ่งดาว
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

บุญประสิทธิ์

บุญประสิทธิ์

ระบบเครือขายและไฟฟ_าภายใน นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร(สําหรับประมาลผล นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

แบบ(AIO)
ระบบเครือขายและไฟฟ_าภายในนางกิ่งดาว
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

บุญประสิทธิ์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร(สําหรับประมาลผล นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

แบบ(AIO)
ระบบเครือขายและไฟฟ_าภายใน นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร(สําหรับประมาลผล นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

แบบ(AIO)
ระบบเครือขายและไฟฟ_าภายในนางกิ่งดาว
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(

บุญประสิทธิ์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร(สําหรับประมาลผล นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

แบบ(AIO)

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562

กลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต(
ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 นายธีรพัฒน( อุททา
ปวส.2 สชย.2/1 ชุดทดลองอัตรการไหลของของเหลว นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายศุภกิต สามิลา
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายดนุพล ดาดวง
ปวส.2 สชย.2/1 ฐานชุดทดลองอัตรการไหลของของเหลว นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายอนิรุทธ( โกทา
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายรัฐพล บุญออน
ปวส.2 สชย.2/1 ชุดฝdกระบบสงกําลังรถกอล(ฟไฟฟ_า นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายธีรภัทร( สามสี
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายชลทิตย( บรรทร
ปวส.2 สชย.2/1 ปรับปรุงโรงเรียนแหลงจายลม แผนกวิชาชางยนต( นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายศาสตร(ตรา ฮาตะสุย ปวส.2 สชย.2/1
1 นายกฤฎากร หอคํา
ปวส.2 สชย.2/1 ชุดสาธิตตังถังและสีรถกอล(ฟไฟฟ_า นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายนิวัตน( กงศรี
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายกฤษากรณ( พากเพียร ปวส.2 สชย.2/1 ชุดสาธิตระบบไฟฟ_ารถกอล(ฟไฟฟ_า นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายเทพพิทักษ( พาโพธิ์ ปวส.2 สชย.2/1
1 นายทรงค( จันทร(หอม
ปวส.2 สชย.2/1 ปรับปรุงโรงเรียนแหลงจายลม แผนกวิชาชางยนต( นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายสุนทร ภูขีด
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายธวัฒน(ชัย ปานประชาติ ปวส.2 สชย.2/1 ชุดโมเดลสีโรงงานและพนรถยนต(นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายกีรวัฒน( ปานประชาติ ปวส.2 สชย.2/1
1 นายป[ยณัฐ ยศศิริ
ปวส.2 สชย.2/1 ชุดฝdกระบบสงกําลังรถยนต( นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายสมยศ วิงวัง
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายภาคภูมิ ผองแผว
ปวส.2 สชย.2/1 ชุดฝdกระบบไฟฟ_าในรถยนต( นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายธวัชชัย อินธิเดช
ปวส.2 สชย.2/1
1 นายวัชรอินทร( ดวงดาว ปวส.2 สชย.2/1 ชุดฝdกระบบเครื่องเล็กดีเซล นายอุทัย จรรยากรณ(
2 นายเอกรินทร( ดวงดาว ปวส.2 สชย.2/1
นายอุทัย จรรยากรณ(
1 นายอธิวัฒน( โคตรวงค( ปวส.2 สชย.2/1 แมแรงยกรถอัตโนมัติ
2 นายอัมรินทร( วงค(ภัคดี ปวส.2 สชย.2/1

กลุม ที่
1 1
2
2 1
2
3 1
2
4 1
2
5 1
2
6 1
2
7 1
2
8 1
2
9 1

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวจิราภร มีเพ็ชร ปวส.2 สบต.2/1 วุนกระทิสมุนไพร
นางสาวกาญจนา กงแกว ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวกันทรลักษ( พิระภาคปวส.2 สบต.2/1 ขนมเทียนสมุนไพร
นางสาวจาฏพัจน( นงสีแพง ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวชิชนก ทองใบ
ปวส.2 สบต.2/1 ไขนกกระทาใสซิส
นางสาวรัตนาวดี ยอดทรัพย(ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวพัชราภา วงจําปา ปวส.2 สบต.2/1 ทอดมันปลาสมุนไพร
นางสาวหนึ่งธิดา ธงชัย ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นายธีรศักดิ์ มีศรี
ปวส.2 สบต.2/1 ขนมโดนัท
นางสาวรัตนาวลี บุตรมณี ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวสุพิชญา ยวนกระโทก ปวส.2 สบต.2/1 ไกปNอบชีส
นางสาวจุฬาลักษณ( คูณทรัพย( ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวสิริยากร นารี
ปวส.2 สบต.2/1 P&N หมึกยางซีฟุNด
นางสาวอาทิตยา วงษ(ทอง ปวส.2 สบต.2/1
นางนงลักษณ( ศรีชา
นางสาวอทิตยา วงษ(ทอง ปวส.2 สบต.2/1 ขนมดอกบัว
นางสาวพิมพ(สุดา เชื้ออุน ปวส.2 สบต.2/1
นางสาวณัฐริกา แตะตอง ปวส.2 สบต.2/1 เกี๊ยวทอดสอดใสอร^อย อรอย นางนงลักษณ( ศรีชา

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลฯ
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 1 นายสิรวิชญ( ศิริ
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ_า นายธนภัทธ จอมไส
2 นายภูซิสส( วรรณจู
ปวส. มกอ.1/1 รถจักรยานยนต(Honda Wave 110I
2 1 นายวรวุธ พุดกลิ่น
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องทดสอบ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายจีรศักดิ์ พรมมา
ปวส. มกอ.1/1 หัวฉีดดีเซล
3 1 นายพิพัฒน( ผงธุลี
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องอัดอากาศ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายนนทชัย บุญเสริม
ปวส. มกอ.1/1
4 1 นายกิติศักดิ์ ชิงชัย
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาและปรับปรุงโมลรถประหยัดน้ํามัน นายธนภัทธ จอมไส
2 นายธนชัย ชินวงษ(
ปวส. มกอ.1/1
5 1 นายกฤษดากร แจมสงค( ปวส. มกอ.1/1 สื่อการเรียนการสอนเครื่องปรับอากาศ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายวัชระ เตรียมชัย
ปวส. มกอ.1/1
6 1 นายอนุกูล มุงหมาย
ปวส. มกอ.1/1 สื่อการเรียนการสอนเครื่องปรับอากาศ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายธีรเมธ จิตรออน
ปวส. มกอ.1/1
7 1 นายอดิศักดิ์ แสงนาค
ปวส. มกอ.1/1 สื่อการเรียนการสอนเครื่องปรับอากาศ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายอุทานุลักษ( รจนัย
ปวส. มกอ.1/1
8 1 นายอรรสดา โคบุตร
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาปรับปรุงทําสีบอร(ดี้รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง นายธนภัทธ จอมไส
2 นายกําชัย วงษ(คําสิงห(
ปวส. มกอ.1/1 (รถประดิษฐ()
9 1 นายณครินทร( โกศล
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาและปรับปรุงรถจักรยานยนต( นายธนภัทธ จอมไส
2 นายยุทธนา เรืองหงษา ปวส. มกอ.1/1 YAMAHA MIO

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการสวนหนาโรงแรม
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
1 1 นางสาวจารุวรรณ สุระชาติ ปวส.2 มกร.2/1 ที่รองจานจากสื่อกก
2 นางสาวอาทิตยา ทับทิมเมือง ปวส.2 มกร.2/1
นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
2 1 นางสาวนิราวรรณ พันพั้ว ปวส.2 มกร.2/1 ถาดรองเสิร(ฟ
2 นางสาวศิริเกศ รัตนวรรณ ปวส.2 มกร.2/1
นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
3 1 นายณัฐพงษ( คุตะวัน
ปวส.2 มกร.2/1 บล็คใสชอน
2 นางสาวสุนันทา ไชยบุบผา ปวส.2 มกร.2/1
นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
4 1 นางสาวตุ^กตา อินธิเดช ปวส.2 มกร.2/1 โต^ะนั่งเลน
2 นางสาวเบญจมาศ ทาพงษ( ปวส.2 มกร.2/1
นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
5 1 นางสาวสุธาทิพย( เกตุพงษ( ปวส.2 มกร.2/1 ซุมตั้งดอกไม
2 นางสาวสุพัตรา กรุดชัย ปวส.2 มกร.2/1
6 1 นางสาวทิตทิวา แฉกกระโทก ปวส.2 มกร.2/1 ชั้นวางขนมหรือสิงของตางๆ นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
2 นายชัยวัฒน( บุญนําเรอ ปวส.2 มกร.2/1
7 1 นางสาวสิทธินี สุดา
ปวส.2 มกร.2/1 ถุงใสชอนซอมสําเร็จรูปจากผาขาวมา นางเพ็ชรา โหมงมาตร(
2 นางสาวภัทรวดี นาราช ปวส.2 มกร.2/1

สรุปผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ( หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจําปFการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ชั้นปFที่ 2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลฯ
กลุม ที่
ชื่อ -สกุล
ระดับชั้น หอง/กลุม
ชื่อผลงาน
ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน หมายเหตุ
1 1 นายสุริยา พรมมา
ปวส. มกอ.1/1 ศึกษาหลักการจุดระเบิดรถยนต(ฮอนดา นายธนภัทธ จอมไส
2 นายนันทชัย คําสุข
ปวส. มกอ.1/1 ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
2 1 นายรุงอรุณ อินทรสุข
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาปรับปรุงระบบเรือนลิ้นเรง นายธนภัทธ จอมไส
2 นายเกียรติศักดิ์ สุขวงษ( ปวส. มกอ.1/1 รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง(รถประดิษฐ()
3 1 นายบุญฤทธิ์ นีฤนารถ
ปวส. มกอ.1/1 ศึกษาระบบไดชาร(จเครืองยนต(ดีเซล 6 สูบ นายธนภัทธ จอมไส
2 นายจักรพงษ( ผานผล
ปวส. มกอ.1/1
4 1 นายปกรณ( ไชยสุข
ปวส. มกอ.1/1 ระบบพัฒนาน้ํามันเชื้อเพลิงรถประหยัดน้ํามัน นายธนภัทธ จอมไส
2 นายภาณุวัฒน( มังคุด
ปวส. มกอ.1/1 (รถตลาด)
5 1 นายตินกดา ทาคําสุข
ปวส. มกอ.1/1 พัฒนาปรับปรุงเครื่องยนต(ฮอนดา ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง นายธนภัทธ จอมไส
2 นายอภิชาติ ไชยโพธิ์
ปวส. มกอ.1/1 (รถประดิษฐ()
6 1 นายณรงค( ยาเลิศ
ปวส. มกอ.1/1 ปรับปรุงพัฒนาระบบสงกําลังรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง นายธนภัทธ จอมไส
2 นายวิษณุ คําสุข
ปวส. มกอ.1/1 (รถตลาด)
7 1 นายธีรศักดิ์ มูลเบ็ญ
ปวส. มกอ.1/1 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต(รถประหยัด นายธนภัทธ จอมไส
2 นายศุลชัย จุมครอง
ปวส. มกอ.1/1 น้ํามันเชื้อเพลิง(รถตลาด)
8 1 นายภาสกร จูมครอง
ปวส. มกอ.1/1 ปรับปรุงระบบไฟฟ_า4 กลองฮอนดา นายธนภัทธ จอมไส
2 นายสหัสวรรษ แสนศิริพันธ( ปวส. มกอ.1/1 ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
9 1 นายปรเมศร( รัตนะ
ปวส. มกอ.1/1 ศึกษาหลักการทํางานปD]มน้ํามันปD]มน้ํา นายธนภัทธ จอมไส

2
10 1
2
11 1
2

นายบุทสิน คําน้ําทอง
นายชทพล ครองแคลว
นายสถาพร กวยสงคาม
นายศราวุธ ใหญรัก
นายจิรศักดิ์ ทองเนตร

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

มกอ.1/1 มันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงและหัวฉีด
มกอ.1/1 พัฒนาปรับปรุงระบบความรอนและระบบลูกระเบิด นายธนภัทธ จอมไส
มกอ.1/1 เครื่องยนต(ดีเซล 6 สูบ
มกอ.1/1 พัฒนาปรับปรุงระบบสงกําลัง ระบบเบรก นายธนภัทธ จอมไส
มกอ.1/1 รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง(รถประดิษฐ()

